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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ ) - โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ)  
(TG682 / 22.45-06.55 ) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 

วันที ่2 
โตเกยีว (สนามบนิฮาเนดะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกยีวสกาย ทรี -  
ช้อปป้ิงชินจูกุ - แช่ออนเซน็ - บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วดัเซนโซจิ เป็นวดัทีเ่กา่แก่และไดร้บัความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สดุของวดั ในนามประตฟูา้ค ารณและทา่นจะไดส้นกุกบัการเดินเลอืกดสูนิคา้ตา่งๆ 
สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย 

TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต ์6วัน 4คืน 

วนัที ่14-19 เมษายน 2563  

ราคา  50,900 บาท 

 



 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินสูร่มิ แม่น ้าสุมิดะ และชมความงามของ ซากุระ อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมี
ความสงู 553 เมตร 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ยา่นชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วม

แฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ี
คกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมผีูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแหง่นี ้ทางดา้นตะวนัตกยา่นนีท้ีเ่ต็มไปดว้ย
ตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-jo) เป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อยา่ง Bic Camera และยา่นบนัเทงิยามราตรทีี่มีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย 
เช่นรา้นอซิากายะ (Izakaya) 

 



 
 

 เดินทางสู ่จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวดัยะมะนะชิ  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟจิู เป็นภเูขาที่สงูทีส่ดุใน ประเทศญ่ีปุ่ น ราว 
3,776 เมตร ซึง่อยูท่างตะวนัตกของ โตเกียว พืน้ท่ีโดยรอบ ประกอบดว้ย ทะเลสาบฟจิูทัง้หา้ อทุยานแหง่ชาติฟจิุ, ฮะโกเน,่ อิซุ 
และ น า้ตกชิระอิโตะ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรอืเทียบเทา่ ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
 

ค ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกัษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

 

วันที ่3 
โอชิโนะฮัคไก (หมู่บ้านน า้ใส) - ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโก
ย่า - ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามที่สดุอกีจดุหนึง่ ซึง่ไดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ์ิอนัแสนบรสิทุธ์ิซึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟจิู
ลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึง่ชาวบา้นเช่ือกนัวา่ถา้น า
น า้ในบอ่นีม้าดื่มนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับรสิทุธ์ิ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแขง็แรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ี
ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ทีต่ัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 
 ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความงาม

กันแบบใกลชิ้ดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึกับ



 
 

ภเูขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหลง่เพาะพนัธุป์ลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น อิสระให้
ท่านไดช้มทิวทศันข์องทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภตัตาคารหรูและศูนยจ าหน่ายสินคา้ 
อาหารพืน้เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว๊ ท่ีขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชิล 

 เดินทางสูเ่มืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสนิคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลาง
เมืองแหลง่พกัผ่อนกหยอ่นใจและจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งเต็มที่ เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทัง้สญัลกัษณใ์จกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินที่
ตอ้งไป 

 
 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 

วันที ่4 
เกยีวโต - วัดคินคะคุจ ิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -  โกเบ - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์-  
โกเบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้ักมากที่สุดวดัหนึ่งในประเทศ

ญ่ีปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่ง
ศาลาสทีองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งไดร้บัการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน า้
อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบา้นซามไูร 
สว่นชัน้ที่สามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกบัการต์นูเรื่องอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นที่พ านกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผูท้ี่
ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรือ่งอิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเรื่องราวเหตกุารณข์องศาลาทองในวดั
นีใ้หเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 
 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรอื ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองเกียวโต 

มีช่ือเสยีงโดง่ดงัจาก ประตโูทรอิิ (Torii Gate) หรอืเสาประตสูแีดงที่เรยีงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็น
ทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาร ิ(Mt. Inari) ที่ผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภเูขาศกัดิส์ทิธ ์โดย เทพอินาร ิ(หรอื พระแมโ่พสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมจิีง้จอกเป็นสตัวค์ู่
กาย (บา้งก็วา่ทา่นชอบแปลงรา่งเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แหง่นีม้ีความ
เก่าแก่มากถกูสรา้งขึน้ตัง้แตก่่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรอืกวา่พนัปีมาแลว้ อีก
ทัง้ที่แหง่นีย้งัไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรือ่ง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย



 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู ่เมืองโกเบ ( Kobe ) ซึง่อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึง่ใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนา่ดงึดดูใจส าหรบั
นกัทอ่งเที่ยว โดยที่ทา่เรอืโกเบนัน้ ในยคุศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึง่ในทา่เรอืทีเ่ปิดท าการคา้ขายกบัตา่งประเทศเป็นครัง้แรกอกี
ดว้ย 

 ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) ตัง้อยูท่ี่บรเิวณทา่เรอืโกเบ เป็นยา่นท่ีรวมทัง้แหลง่ช็อปป้ิงและความบนัเทงิที่
หลากหลายที่โดง่ดงัมากๆ   มีทัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนกุ ซึง่เป็นจดุนดัพบที่นิยมของชาวเมือง โดย
สามารถเดินเลน่ตามทางเดินรมิน า้เพื่อช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตัง้อยูใ่น
บรเิวณโกดงัอิฐโบราณที่รโีนเวทมาจากสมยัศตวรรษที่ 19 อีกดว้ย บรเิวณนีม้ีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไมว่า่จะเป็นหา้ง Umie 

Mosaic ตัง้อยูร่มิน า้ ภายในมีรา้นคา้เลก็ๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารที่สามารถเห็นทา่เรอืโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนีย้งัมี
สวนสนกุเลก็ๆสามารถขึน้ไปชมววิบนชิงชา้สวรรคท์ี่ตัง้อยูห่ลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KOBE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชมซากุระสวนบัมปาคุ - โอซาก้าเอ็กซโ์ปซติี ้-  
ช้อปป้ิงโดทงโบริ - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ - โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่

ของยคุสมยัที่โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึง่ของโอซากา้ที่ตอ้ง



 
 

มาเยือนสกัครัง้ 
 สวนอนุสรณบ์ัมปาคุ (BANPAKU) สวนแหง่นีถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน World Expo ในปี 1970 แมว้า่เวลาจะผา่นมากวา่ 

40 ปีแลว้ก็ตาม แตส่ภาพของสวนภายหลงัการจดังานก็ถกูแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมตีน้ไมน้านาพนัธุ์
รวมถงึตน้ซากุระที่จะผลดักนัออกดอกตลอดทัง้ปี (ตามสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกบัเจา้มาสคอทของสวน
แหง่นีก็้คือ Monument of the sun ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
  

ชอ้ปป้ิง ณ โอซาก้าเอ็กซโ์ปซิตี ้(OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแหง่
หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ที่จดัขึน้เมื่อปี 1970 
ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ชอ้ปป้ิงโดทงโบริ [Dotombori] เป็นหนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด

ใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบริมคลองโดตงโบรแิละยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามปา้ยรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกลูิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ 

 ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมาย
ที่เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดตงโบร ิและยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามปา้ยรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถึง ปา้ยนกัวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเครือ่งส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้
ญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ 



 
 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 โอซาก้า (สนามบนิคันไซ)  - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ )   
(TG623 / 11.45-15.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูส่นามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 

11.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.35 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า * 
 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาแนะน าเพยีง : TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต ์6วัน 4คนืโดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่14-19 เม.ย. 63 
(วันหยุดสงกรานต)์  

50,900.- 50,900.- 49,900.- 8,900 28,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 



 
 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสาย
การบนิไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 



 
 

4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


